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প্রশ্নকারীাঃ আস্থমজরকায় ঘস্থে  াওয়া জবস্থফারণ জনস্থয় বোপক আলাপ আস্থলাচনা হস্থে। এখন 
একজদস্থক তারা আস্থে  ারা এস্থক েমর্থন করস্থে আর এর জনে দুআ করস্থে আর অপরজদস্থক 
তারা  ারা এর জনন্দা করস্থে।  

েুতরাং আপনার মস্থত এই দুই দৃজষ্টভজির সকানজে েজিক? 

উত্তরাঃ  

েমি প্রশংো আল্লাহ র জনে, জ জন েকল েৃজষ্টকুস্থলর মাজলক, আর শাজি ও রহমত বজষথত সহাক 
নবীজজ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম), তার জবশ্বি েহস্থ াগী, তার পজরবার, তার োহাবী এবং 
জকয়ামত জদবে প থি হস্থকর পস্থর্ র্াকা েকল বেজিবস্থগথর উপর 

আপনার প্রস্থশ্নর উত্তস্থর বলজে, 

এই প্রস্থশ্নর উত্তর সদওয়ার আস্থগ আমাস্থদর অবশেই বুেস্থত হস্থব স  কুিিার আস্থমজরকার পক্ষ 
সর্স্থক  খন সকান জেদ্ধাি আস্থে, জবস্থশষত োমজরক  ুস্থদ্ধর জেদ্ধাি, তা আইন প্রণয়নকারীস্থদর 
োযারণ মতামত বা গণস্থভাে প থাস্থলাচনার পরই আস্থে।  

আর এগুস্থলা জিক জনোযারস্থণর মতামস্থতরই প্রজতিলন,  া তাস্থদর জনবথাজচত পালথাস্থমস্থের 
েদেেস্থদর মাযেস্থম সবাো  ায়। 

আর এজস্থনে স স্থকাস্থনা আস্থমজরকান স  োমজরক আক্রমস্থণর পস্থক্ষ রায় জদস্থয়স্থে সে মু’হারজরব।  
আর নুনেতম হস্থলও, সে একজন েমর্থক ও োহা েকারী জহস্থেস্থবই জবস্থবজচত হস্থব  া োমস্থন 
স্পষ্টভাস্থব বোখো করা হস্থব, ইনশাআল্লাহ । 

আর এোও সজস্থন রাখা উজচৎ স  মুেজলম ও কুিিার সদর মাস্থে চুজি হস্থব আল্লাহ র জকতাব ও 
রেুলুল্লাহ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম) এর েুন্নাহর জভজত্তস্থত, রাজনীজত বা বেজিগত 
েুজবযার জভজত্তস্থত নয়। আর এই ইেুেজে পজবত্র আল সকারআস্থন স্পষ্ট কস্থর সদওয়া আস্থে।  

আর এই জবষয়জের বোপক গুরুত্ব ও ভুল বুোর ভয়াবহ আশঙ্কা র্াকার কারস্থন সকারআস্থন 
অতেি িের্থহীন ভাষায় এজেস্থক বোখো করা হস্থয়স্থে। েুতরাং আমরা  জদ এই মহাগ্রন্থজের জদস্থক 
তাকাই, তাহস্থল আমরা জনজিতভাস্থবই সদখব স  এই ইেুেস্থত েস্থন্দহ বা ভুল বুোবুজের সকান 
অবকাশ সনই। 

আর এ জবষয় েংক্রাি অস্থনক আয়াত আস্থে স গুস্থলা মূলত দুস্থো জবষস্থয়র উপর আস্থলাকপাত 
কস্থর। আর তা হল আল-ওয়ালা’ এবং আল-বারা’। আর এ সর্স্থক সবাো  ায় স  আল-ওয়ালা’ 
ও আল-বারা’ হল ইেলামী শরীয়াহর খুুঁজেগুস্থলার মস্থযে অনেতম। আর এই উম্মাহর অতীত ও 
বতথমান উভয় েমস্থয়র উলামাগণ এই জবষস্থয় একমত হস্থয়স্থেন।  

                                                            

1 মু’হারজরব (স্থ াদ্ধা): এমন সকউ  ার োস্থর্ মুেজলমস্থদর সকান জনরাপত্তা চুজি সনই, অতএব তার রি ও েম্পদ হালাল।   



 

মহান আল্লাহ  তা’আলা কুিিারস্থদর োস্থর্ বনু্ধত্ব করা, তাস্থদর আউজলয়া জহস্থেস্থব গ্রহণ করা 
আর তাস্থদর কাস্থে োহাস্থ ের আস্থবদন করার বোপাস্থর বস্থলস্থেন, 

“সহ মুজমনগণ, ইয়াহূদী ও নাোরাস্থদরস্থক সতামরা বনু্ধরূস্থপ গ্রহণ কস্থরা না। তারা এস্থক 
অপস্থরর বনু্ধ। আর সতামাস্থদর মস্থযে স  তাস্থদর োস্থর্ বনু্ধত্ব করস্থব, সে জনিয় তাস্থদরই 
একজন। জনিয় আল্লাহ  াজলম কওমস্থক জহদায়াত সদন না।” [আল মাজয়দাহাঃ ৫১] 

জতজন আরও বস্থলন, 

“সহ ঈমানদারগণ, সতামরা আমার ও সতামাস্থদর শত্রুস্থদরস্থক (অর্থাৎ কাজির, মুশজরক 
ইতোজদ) বনু্ধরূস্থপ গ্রহণ কস্থর তাস্থদর প্রজত ভাস্থলাবাো প্রদশথন কস্থরা না….” [আল 
মুমতাজহনাাঃ ১] 

আল্লাহ  তা’আলা আরও বস্থলন, 

“সহ মুজমনগণ! সতামরা সতামাস্থদর োড়া অনে কস্থউস্থক অিরি বনু্ধ জহস্থেস্থব গ্রহণ কস্থরা 
না। তারা েবথনাশ করস্থত োমানে কু্রজেও করস্থব না। তারা সতামাস্থদর মারাত্মক ক্ষজত 
কামনা কস্থর। তাস্থদর মুখ সর্স্থক সতা শত্রুতা প্রকাশ সপস্থয়স্থে।  

আর তাস্থদর অিরেমূস্থহ  া সগাপন কস্থর তা আস্থরা ভয়ানক। অবশেই আজম সতামাস্থদর 
জনে আয়াতেমূহ স্পষ্ট বণথনা কস্থরজে।  জদ সতামরা উপলজি করস্থত।” 

[আস্থল ইমরানাঃ ১১৮] 

আর মহান আল্লাহ  তা’আলা কুিিারস্থদর তোগ করার আর তাস্থদর ঘৃণা করার বোপাস্থর 
বস্থলন, 

“সতামাস্থদর জস্থনে ইব্রাহীম ও তাুঁর েিীগস্থণর মস্থযে চমৎকার আদশথ রস্থয়স্থে। তারা 
তাস্থদর েম্প্রদায়স্থক বস্থলজেলাঃ সতামাস্থদর োস্থর্ এবং সতামরা আল্লাহর পজরবস্থতথ  ার 
এবাদত কর, তার োস্থর্ আমাস্থদর সকান েম্পকথ সনই। আমরা সতামাস্থদর মাজন না।  

সতামরা এক আল্লাহর প্রজত জবশ্বাে োপন না করস্থল সতামাস্থদর মস্থযে ও আমাস্থদর মস্থযে 
জচরশত্রুতা র্াকস্থব।”[আল মুমতাজহনাাঃ ৪] 

জতজন আরও বস্থলন, 

“ ারা আল্লাহ ও পরকাস্থল জবশ্বাে কস্থর, তাস্থদরস্থক আপজন আল্লাহ ও তাুঁর রেূস্থলর 
জবরুদ্ধাচরণকারীস্থদর োস্থর্ বনু্ধত্ব করস্থত সদখস্থবন না,  জদও তারা তাস্থদর জপতা, পুত্র, 
ভ্রাতা অর্বা জ্ঞাজত-সগাষ্ঠী হয়” [েুরা মুজাদালাহাঃ ২২] 

 



 

মহান রব আরও বস্থলন, 

“ খন ইব্রাহীম তার জপতা ও েম্প্রদায়স্থক বলল, সতামরা  াস্থদর পূজা কর, তাস্থদর 
োস্থর্ আমার সকান েম্পকথ সনই। তস্থব আমার েম্পকথ তাুঁর োস্থর্ জ জন আমাস্থক েৃজষ্ট 
কস্থরস্থেন। অতএব, জতজনই আমাস্থক েৎপর্ প্রদশথন করস্থবন।” [আ   ুখরুিাঃ ২৬-
২৭] 

জতজন আরও বস্থলস্থেন, 

“বল, সতামাস্থদর জনকে  জদ সতামাস্থদর জপতা সতামাস্থদর েিান, সতামাস্থদর ভাই, 
সতামাস্থদর পত্নী, সতামাস্থদর সগাত্র সতামাস্থদর অজজথত যন-েম্পদ, সতামাস্থদর বেবো  া 
বন্ধ হস্থয়  াওয়ার ভয় কর এবং সতামাস্থদর বােোন- াস্থক সতামরা পেন্দ কর-আল্লাহ, 
তাুঁর রেূল ও তাুঁর রাস্থহ সজহাদ করা সর্স্থক অজযক জপ্রয় হয়, তস্থব অস্থপক্ষা কর, 
আল্লাহর জবযান আো প থি, আর আল্লাহ িাস্থেক (আল্লাহ র অবাযে) েম্প্রদায়স্থক 
সহদাস্থয়ত কস্থরন না।” [আত তাওবাহাঃ ২৪] 

এই আয়াতগুস্থলা এবং আরও অস্থনক আয়াত এ বোপাস্থর েুস্পষ্ট দলীল সপশ কস্থর স  আমাস্থদর 
কাজিরস্থদর োস্থর্ শত্রুতা সপাষণ করস্থত হস্থব, তাস্থদর ঘৃণা করস্থত হস্থব আর তাস্থদর োস্থর্ 
েম্পকথ রাখা  াস্থব না, এবং আজম মস্থন কজর না স  িীস্থনর বোপাস্থর োমানেতম হস্থলও ইলম 
রাখা সকান বেজি এ বোপাস্থর অজ্ঞ র্াকস্থব। 

আর এ জবষয়জে  জদ েুস্পষ্ট হস্থয়  ায়, তাহস্থল সজস্থন রাখুন আস্থমজরকা একজে কাজির রাষ্ট্র, 
ইেলাস্থমর ও মুেজলমস্থদর অস্থনক বড় শত্রু।  

আর আস্থমজরকা বতথমাস্থন ঔদ্ধস্থতের েীমা অজতক্রম কস্থরস্থে এবং অেংখে মুেজলমস্থদর আক্রমণ 
কস্থরস্থে, েুদান, ইরাক, আিগাজনিান, জিজলজিন, জলজবয়া এবং অনোনে জায়গায় মুেজলমস্থদর 
হতো করস্থে, ইেলামস্থক ধ্বংে করার জনে জব্রস্থেন, রাজশয়া এবং অনোনে কুিজর শজিগুস্থলার 
েকল কমথকাস্থে েহস্থ াজগতা করস্থে। 

স ভাস্থব আস্থমজরকা জিজলজিজনস্থদর তাস্থদর ভূজম সর্স্থক জবতাজড়ত কস্থর সেখাস্থন বানর ও শুকস্থরর 
বংশযরস্থদর (অর্থাৎ ইহদীস্থদর) প্রজতজষ্ঠত কস্থরস্থে আর অনজযকার প্রস্থবশকারী ইহদীস্থদর 
অর্থননজতক, োমজরক ও কূেননজতক েবরকম োহা ে করস্থে- জকভাস্থব এতজকেু করার পরও 
আস্থমজরকা ইেলাস্থমর ও মুেজলমস্থদর শত্রু ও আক্রমণকারী বস্থল গণে হস্থব না? 

 াই সহাক,  খন আস্থমজরকা জবস্থরাহ করল, েীমা অজতক্রম করল আর অহংকারী হস্থয় উিল 
আর সদখল স  আিগান মুেজলমরা সোজভস্থয়ত ইউজনয়ন সক ধ্বংে কস্থর জদস্থয়স্থে, তারা যস্থর 
জনল স  তারাই এখন একমাত্র পরাশজি, তাস্থদর সচস্থয় শজিশালী আর সকউ সনই।  

তারা ভুস্থল সগল স  মহান আল্লাহ  তা’আলা তাস্থদর সচস্থয়ও অস্থনক শজিশালী আর জতজন তাস্থদর 
লাজিত, অপদে ও ধ্বংে করস্থত েক্ষম। 



 

আর জনিয়ই  া আমাস্থদর দুাঃখ সদয় তা হল এই স  আমাস্থদর উলামাস্থদর অস্থনস্থকর অির 
সর্স্থকই রহমত ও আস্থবগ উস্থি জগস্থয়স্থে, আর তারা ভুস্থল জগস্থয়স্থে বা তাস্থদর ভুজলস্থয় সদওয়া 
হস্থয়স্থে স  এই কাজির রাষ্ট্রজে মুেজলম ভূখেগুস্থলাস্থত হতো, ধ্বংে জ্ঞ আর জক জক অপকমথ 
করস্থে। আর এেব করস্থত জগস্থয় তারা করুণা বা দয়া-মায়া জকেুই সদখাইজন। 

আর আজম বুেস্থত সপস্থরজে স  আমার দাজয়ত্ব সেেব ভুল যারনাগুস্থলা েংস্থশাযন কস্থর সদওয়া, 
স গুস্থলা আমাস্থদর অস্থনক আজলম ভাইরা সপাষণ কস্থরন আর এর জভজত্তস্থত জনস্থজস্থদর অবোস্থনর 
পস্থক্ষ োিাই গান। 

 

১ম ভুল যারণাাঃ [চুজি] 

তাস্থদর অস্থনস্থকর কাস্থে আজম শুস্থনজে স  আমাস্থদর ও আস্থমজরকার মাস্থে চুজি আস্থে আর 
আমাস্থদর জনে এ চুজি সমস্থন চলা বাযেতামূলক। আর এ বোপাস্থর আজম দুজে দৃজষ্টস্থকাণ সর্স্থক 
উত্তর জদজোঃ 

প্রর্মতাঃ বিা সবশ দ্রুতই এেব কমথকাস্থের জনে মুেজলমস্থদর সদাষী োবেি কস্থর সিলস্থলন, 
অর্চ এো এখনও শরীয়াহ িারা প্রমাজণত নয় স  মুেজলমরা এেব ঘেনার জস্থনে দায়ী জকনা বা 
তারা এস্থত োহা ে কস্থরস্থে জকনা,  াস্থত কস্থর জতজন বলস্থত পাস্থরন স  মুেজলমরা চুজি ভি 
কস্থরস্থে।  

েুতরাং এখনও স স্থহতু এো প্রমাজণত নয় স  আমরা মুেজলমরা এেব জবস্থফারণ ঘজেস্থয়জে বা 
এস্থত অংশগ্রহণ কস্থরজে, তাহস্থল জকভাস্থব আমরা চুজি ভি করলাম?  

আর কুিিারস্থদর োস্থর্ শত্রুতা সপাষস্থণর, তাস্থদর ঘৃণা করার, তাস্থদর োস্থর্ েম্পকথ না রাখার 
বোপাস্থর আমাস্থদর সঘাষণার অর্থ চুজি ভি করা নয়। বরং এো শুযু আল্লাহ  প্রদত্ত এক িরজ 
দাজয়ত্ব  ার কর্া আল্লাহ  কুরআস্থন বস্থলস্থেন। 

জিতীয়তাঃ আর  জদ আমরা স্বীকার কস্থর সনই স  মুেজলমস্থদর োস্থর্ আস্থমজরকার চুজি আস্থে, 
তাহস্থল আস্থমজরকা সকন সে চুজিগুস্থলা সমস্থন চলস্থে না আর মুেজলম ভূজমগুস্থলাস্থত আক্রমণ কস্থর 
মুেজলমস্থদর ক্ষজত করা বন্ধ করস্থে না।  

কারণ েবাই জাস্থন স , চুজি করার অর্থ হল উভয় পক্ষ চুজির শতথাবলী সমস্থন চলস্থব। আর  জদ 
তারা না সমস্থন চস্থল তাহস্থল তাস্থদর চুজি বাজতল। মহান আল্লাহ  তা’আলা বস্থলন, 

“আর  জদ ভি কস্থর তারা তাস্থদর শপর্ প্রজতশ্রুজতর পর এবং জবদ্রুপ কস্থর সতামাস্থদর 
িীন েম্পস্থকথ, তস্থব কুির প্রযানস্থদর োস্থর্  ুদ্ধ কর। কারণ, এস্থদর সকান শপর্ সনই 
 াস্থত তারা জিস্থর আস্থে।”[আত তাওবাহাঃ ১২] 

 



 

২য় ভুল যারণাাঃ [জনরীহ জনগণ] 

তারা বস্থল স  মৃতস্থদর মস্থযে জকেু মানুষ জেল  ারা জেল ভাল বেজি ও জনস্থদথাষ। আর এর উত্তর 
জবজভন্ন দৃজষ্টস্থকাণ সর্স্থক সদওয়া  ায়াঃ 

প্রর্মতাঃ আে ো’ব ইবস্থন জুোমাহ (রজদয়াল্লাহ তা’আলা আনহ) রেুলুল্লাহ (েল্লাল্লাহ 
আলাইজহ ওয়া োল্লাম) সর্স্থক বণথনা কস্থরন, তাস্থক জজস্থজ্ঞে করা হস্থয়জেল মুশজরকস্থদর ঘস্থরর 
সলাকজন েম্বস্থন্ধ,  জদ তাস্থদর রাস্থতর অন্ধকাস্থর আঘাত করা হয় আর তাস্থদর নারী ও জশশুরা 
আঘাতপ্রাপ্ত হয়।  

জতজন ملسو هيلع هللا ىلص বস্থলস্থেন, “তারা তাস্থদরই অিভুথি।” 

[আল বুখারী, মুেজলম, ইবন মাোহ, আত জতরজমজজ এবং অনোনেস্থদর সর্স্থক বজণথত] 

জিতীয়তাঃ মুেজলমস্থদর সনতারা কাজিরস্থদর জবরুস্থদ্ধ  ুস্থদ্ধর েময় কামাস্থনর সগালা জদস্থয় আক্রমণ 
করস্থতন। আর আমরা েবাই জাজন স   খন কামাস্থনর সগালা জনস্থক্ষপ করা হয় তখন এো সদস্থখ 
না স  সক স াদ্ধা আর সক স াদ্ধা নয়।  

আর এজে এমন কাউস্থক জগস্থয় আঘাত করস্থত পাস্থর  াস্থক হয়ত তারা জনরীহ বলস্থব। জকন্তু 
তারপরও, মুেজলমরা  ুস্থদ্ধ এই েুন্নাহজে অবোহত সরস্থখজেল।  

ইবন কুদামাহ (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) বস্থলন,  

“কামাস্থনর সগালা জনস্থক্ষপ করা জাস্থয়  কারণ রেুলুল্লাহ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া 
োল্লাম) তাজয়স্থির সলাকজস্থনর জবরুস্থদ্ধ কামান বেবহার কস্থরজেস্থলন আর আমর ইবনুল 
আে, ইস্কান্দাজরয়াহর সলাকজস্থনর উপর কামাস্থনর সগালা জনস্থক্ষপ কস্থরজেস্থলন।”  

[আল-মুঘজন ওয়াশ-শারহ, ১০ম খে/৫০৩]  

এবং ইবস্থন কাজেম (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) জনস্থজর বোখোগ্রস্থন্থ বস্থলস্থেন,  

“কাজিরস্থদর উপর কামান জদস্থয় আক্রমণ করা জাস্থয় ,  জদ এর দরুন অজনোকৃতভাস্থব 
নারী, জশশু, বৃদ্ধ ও বুজুগথ দরস্থবশরা মারা পস্থড়, কারণ তাস্থদর ভীত েন্ত্রি কস্থর রাখা 
জাস্থয়  হওয়ার বোপাস্থর উম্মাহর ইজমা রস্থয়স্থে।  

ইবন রুশদ, (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) বস্থলন, ‘েকল প্রকাস্থরর কাজিরস্থদর ভীত 
েন্ত্রি কস্থর রাখার জনে ভয় সদখান ইজমা িারা জাস্থয় ।” 

[আল-হাজশয়াহ ‘আলা আর-রাওয, ৪র্থ খে/২৭০] 

 



 

তৃতীয়তাঃ ইেলাস্থমর িকীহগণ সেেব মুেজলমস্থদর হতো করা ববয বস্থলস্থেন  াস্থদর কুিিাররা 
ঢালস্বরূপ বেবহার করস্থে;  জদ তারা কুিিারস্থদর হাস্থত বজন্দ হয় আর কুিিাররা মুেজলম 
তীরন্দাজস্থদর সমাকাজবলা করার েময় তাস্থদর ঢাল জহস্থেস্থব বেবহার কস্থর।  

 জদও সেেব মুেজলমস্থদর সকবল ঢাল জহস্থেস্থব বেবহার করা হস্থে আর তারা জনরীহ, ঐ 
আস্থলমস্থদর মস্থত তারাও ‘জনরীহ জনগণ’ আর তাস্থদর মত অনু ায়ী তাস্থদরস্থক হতো করা  াস্থব 
না।  

ইবন তাইজময়োহ (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) বস্থলস্থে,  

“এ বোপাস্থর উলামা একমত হস্থয়স্থেন স ,  জদ কুিিাররা মুেজলম বজন্দস্থদর মানব ঢাল 
জহস্থেস্থব বেবহার কস্থর আর এই ভয় র্াস্থক স  লড়াই না করস্থল মুেজলমস্থদর ক্ষজতর 
েমু্মখীন হস্থত হস্থব, এমতাবোয়ও মুেজলমস্থদর উজচৎ লড়াই চাজলস্থয়  াওয়া,  জদও এর 
িলস্বরূপ মানব ঢাল জহস্থেস্থব বেবহৃত মুেজলমস্থদর মারা পড়স্থত হস্থব।”  

[আল িাতাওয়া, ২৮ তম খে/৫৩৭ ও ২০ তম খে/৫২]  

আর ইবন কাজেম (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) আল হাজশয়াহস্থত ও আল ইনোি এ বস্থলস্থেনাঃ  

“ জদ তারা মুেজলমস্থদর মানব ঢাল জহস্থেস্থব বেবহার কস্থর তাহস্থল তাস্থদর উপর আক্রমণ 
করা জাস্থয়  হস্থব না  জদ না (েমগ্র) মুেজলমস্থদর বোপাস্থর আশঙ্কা র্াস্থক। (এস্থক্ষস্থত্র) 
তার উজচৎ তাস্থদর আক্রমণ করা শুযুমাত্র কুিিারস্থদর আঘাত করার উস্থেশে জনস্থয়, 
আর এ জবষস্থয় সকান মতপার্থকে সনই।” 

[আল-হাজশয়াহ ‘আলা আর-রাওয, ৪র্থ খে/২৭১] 

আর স  ভাইরা আস্থমজরকায় ঘস্থে  াওয়া ঘেনাজেস্থক ‘েন্ত্রােবাদ’ নাম জদস্থেন, তাস্থদর উস্থেশে 
কস্থর আজম একজে প্রশ্ন করস্থত চাই। প্রশ্নজে হলাঃ 

আস্থমজরকার  ুদ্ধজবমান ও জমোইল গুস্থলা  খন েুদাস্থনর ঔষয কারখানাজে মাজের োস্থর্ জমজশস্থয় 
জদস্থয়জেল , ধ্বংে কস্থর জদস্থয়জেল,এবং সেখাস্থন অবোনরত মুেজলম কমথীস্থদর হতো কস্থরজেল 
সেো জক জেল?  জদ আস্থমজরকার জবরুস্থদ্ধ েংঘজেত কমথকাে গুস্থলা  জদ েন্ত্রােবাদ হয় তাহস্থল 
জক আস্থমজরকার এই কাজজে েন্ত্রােবাদ জহস্থেস্থব জবস্থবজচত হস্থব না?  

আর সকন তারা আস্থমজরকার এই ঘেনাজের জনে দুাঃখ প্রকাশ করস্থে ও জনন্দা জ্ঞাপন করস্থে 
 খন আমরা তাস্থদর একজনস্থকও েুদাস্থনর িোক্টজরস্থত আস্থমজরকার সবামা হামলা ও সেখানকার 
সলাকজনস্থক হতো করা জনস্থয় দুাঃখ প্রকাশ করস্থত বা জনন্দা জ্ঞাপন করস্থত সদজখজন? 
                                                            

 ২০ আগস্ট, ১৯৯৮ সত েুদাস্থনর খারস্থতৌস্থম অবজেত ‘আল জশিা ঔষয কারখানা’ সত আস্থমজরকার জমোইল হামলা জনস্থয় বলা হস্থে, 
স খাস্থন েমগ্র ভবনজে ধ্বংে কস্থর সদওয়া হস্থয়জেল ও অস্থনক মানুষ জনহত হস্থয়জেল। এই কারখানাজে অোজেবাস্থয়াজেক ও ভোজিন েহ 
েমগ্র েুদাস্থনর অস্থযথস্থকর ও সবজশ ঔষয প্রস্তুত করত।জকেু েম্ভব করার ক্ষমতা রাস্থখন। 



 

 র্ার্থই আজম এই দুজে ঘেনার মাস্থে শুযুমাত্র একজে পার্থকেই সদখস্থত পাজে, তাহস্থলা এই স  
েুদাস্থনর িোক্টজরজে জনমথাণ ও পজরচালনা করস্থত স  অর্থ বেয় হস্থয়জেল তা জেল মুেজলমস্থদর আর 
সেই ধ্বংেপ্রাপ্ত িোক্টজরস্থত অবোনরত ও জনহত কমথীরা জেল মুেজলম।  

আর ঐ হাইজোকাররা স  ভবন দুজে ধ্বংে কস্থরজেল সেগুস্থলা বতজর করস্থত কুিিারস্থদর অর্থ 
বেয় হস্থয়জেল আর  ারা মারা জগস্থয়স্থে তারাও জেল কুিিার। েুতরাং এোই জক একমাত্র পার্থকে 
 ার জনে আমাস্থদর ভাইরা আস্থমজরকায় ঘস্থে  াওয়া ঘেনাজেস্থক েন্ত্রােবাদ বলস্থেন জকন্তু েুদাস্থন 
 া হস্থয়জেল এ জনে দুাঃখ সবায করস্থেন না, এমনজক এ ঘেনাজেস্থক েন্ত্রােবাদ ও বলস্থেন না!! 

তাোড়া, জলজবয়ার জনগণ স  দুজভথস্থক্ষর জশকার হল, ইরাস্থকর জনগণ স  দুজভথক্ষ ও প্রায় 
প্রজতজদনই জমোইল হামলার জশকার হস্থয়জেল এবং আিগাজনিাস্থনর জনগণ স  অবস্থরায ও 
আক্রমস্থণর জশকার হস্থয়জেল; এেব ঘেনাগুস্থলাস্থক আপনারা জক বলস্থবন? এগুস্থলা জক েন্ত্রােবাদ 
নয়? 

 

েুতরাং আমরা পাল্টা প্রস্থশ্নর মাযেস্থম তাস্থদর জবাব জদস্থত চাই স , ‘জনরীহ জনগণ’ বলস্থত তারা 
জক সবাোন? 

তাস্থদর জবাব হয়ত জনস্থচর জতন শস্থতথর স স্থকাস্থনা একজে হস্থবাঃ 

১ম শতথাঃ [মানুস্থষর মাস্থে পার্থকে করার অক্ষমতা] 

(তারা বলস্থবাঃ) “তারা তাস্থদর অিভুথি জেল  ারা জনজ সদস্থশর োস্থর্ একজত্রত হস্থয়  ুদ্ধ কস্থরজন; 
েশরীস্থর বা আজর্থকভাস্থব বা েমর্থন জাজনস্থয় বা অনে সকান পন্থায়- সকানভাস্থবই না।”  

জকন্তু এই সেণীস্থত তাস্থক তখনই রাখা েম্ভব  খন তাস্থক আলাদাভাস্থব সচনা  াস্থব না বা সে 
বাজকস্থদর োস্থর্ েহাবোস্থন র্াকস্থব না।  

জকন্তু সে  জদ বাজকস্থদর োস্থর্ অবোন কস্থর আর তাস্থক পৃর্কভাস্থব জচজিত করার উপায় না 
র্াস্থক, তখন এ অবোয় তাস্থক হতো করা ববয আর জিক এভাস্থব নারী, জশশু, বৃদ্ধ, অেুে ও 
প্রজতবন্ধীস্থদর ও হতো করা ববয।  

ইবন কুদামাহ বস্থলস্থেন,  

“আল-বায়াত (রাজত্রকালীন আক্রমণ) এর েময় ও  ুস্থদ্ধর পজরখাগুলস্থত নারী ও জশশুস্থদর 
হতো করা ববয,  তক্ষণ না প থি তাস্থদর পৃর্কভাস্থব েনাি করা  াস্থে; আর তাস্থদর 
হতো ও পরাজজত করার জনে (তাস্থদর জনকেবতথী হওয়ার উস্থেস্থশে) তাস্থদর গবাজদ 
পশুগুস্থলাস্থকও হতো করা ববয। আর এই জবষস্থয় সকান মতপার্থকে সনই।”  

[আল-মুঘজন ওয়াশ-শারহ, ১০ম খে/৫০৩]  



 

আর জতজন আরও বস্থলন,  

“শত্রুস্থদর রাস্থত আক্রমণ করা ববয। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল বস্থলন, ‘রাজত্রকালীন 
আক্রমস্থণ সকান েমেো সনই, আর সরামানস্থদর জক রাজত্রকালীন োড়া অনে সকান েমস্থয় 
অবরুদ্ধ করা হস্থয়জেল?’ জতজন আরও বস্থলন, ‘আর আমরা এমন কারও কর্া জাজন না 
জ জন এই রাজত্রকালীন আক্রমণস্থক অনবয বস্থলস্থেন।’”  

[আল-মুঘজন ওয়াশ-শারহ, ১০ম খে/৫০৩] 

 

জিতীয় শতথাঃ [েমর্থক ও েহস্থ াগী] 

তারা বলস্থব, “তারা তাস্থদর  ুদ্ধরত সদস্থশর োস্থর্ একজত্রত হস্থয়  ুদ্ধ কস্থরজন, তারা সকবল 
আজর্থক ভাস্থব বা েহায়ক মতামত জদস্থয় োহা ে কস্থরস্থে।”  

জকন্তু এই সেণীর সলাস্থকরা ‘জনরীহ’ বস্থল োবেি হস্থব না, বরং তারা ‘জরদা’ অর্থাৎ েমর্থক ও 
োহা েকারীস্থদর অিভুথি স াদ্ধা জহস্থেস্থব গণে হস্থব।  

ইবন ‘আবু্দল-বার (আল্লাহ  তার উপর েন্তুষ্ট সহান), আল-ইজির্কার এ বস্থলস্থেন,  

“নারী ও বৃদ্ধস্থদর মস্থযে  ারা  ুদ্ধ করস্থে তাস্থদর হতো করার বোপাস্থর উলামাস্থয় সকরাম 
সকান মতপার্থকে কস্থরনজন। আর সেই োস্থর্ স েব জশশু  ুদ্ধ করস্থত েক্ষম আর  ুদ্ধ 
করস্থে, তাস্থদরও হতো করস্থত হস্থব।” [আল-ইজির্কার, ১৪তম খে/৭৪]  

আর ইবন কুদামাহ (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) এ েংক্রাি ইজমা জে বণথনা কস্থরস্থেন, স  
নারী, জশশু ও বৃদ্ধস্থদর হতো করা হস্থব  জদ তারা  ুস্থদ্ধ েহায়তা কস্থর।  

আর ইবন আবু্দল-বার (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) বস্থলন,  

“তারা এ জবষস্থয় একমত হস্থয়স্থেন স , রেুলুল্লাহ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম) 
দুরাইদ ইবন আে-েুম্মা সক হনায়ুস্থনর জদস্থন হতো কস্থরজেস্থলন কারণ সে জেল  ুস্থদ্ধর 
একজন পরামশথদাতা ও সকৌশল জনযথারক। েুতরাং বৃদ্ধস্থদর মস্থযে এমন স  সকউই র্াক 
না সকন, েকস্থলর মস্থত তাস্থক হতো করা হস্থব।”  

[আত-তামজহদ, ১৬তম খে/১৪২]  

আর ইমাম আন-নববী (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) েহীহ মুেজলস্থমর বেখোগ্রস্থন্থর ‘জকতাবুল 
জজহাদ’ অযোস্থয় এ জবষস্থয়র ইজমা তুস্থল যস্থরস্থেন স , সকান বৃদ্ধ  জদ মতামত জদস্থয় 
কুিিারস্থদর  ুস্থদ্ধ েহায়তা কস্থর তাহস্থল তাস্থক হতো কর ববয।  



 

আর ইবন কাজেম (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) আল-হাজশয়াহ সত বস্থলস্থেন,  

“তারা এ জবষস্থয় একমত স  েহায়তাকারী বেজি আর একজন স াদ্ধার বোপাস্থর রায় 
একই হস্থব।” 

আর ইবন তাইজময়োহ (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন) এই ইজমা উস্থল্লখ কস্থরস্থেন আর সেই োস্থর্ 
জনস্থজর মতামত ও জদস্থয়স্থেন স ,  

“ ারা আত তইিা আল-মুমতাজন’আহ (স্থ  দস্থলর সলাকজন অবশে পালনীয় কতথবে 
সর্স্থক জবরত র্াস্থক) এর োহা েকারী ও েমর্থক তারা তাস্থদরই অিভুথি, অর্থাৎ তারা 
স  িল সভাগ কস্থর ও স  কমথ েম্পাদন কস্থর তাস্থত তারা অংশীদার।” 

 

তৃতীয় শতথাঃ [তাস্থদর মাস্থে জবদেমান মুেজলমরা] 

তারা বলস্থব, “সেখাস্থন মুেজলমরাও অবোন করজেল।” এই মুেজলমস্থদর ততক্ষণ মারা  াস্থব না 
 তক্ষণ তারা পৃর্ক অবোস্থন র্াকস্থব। আর  জদ তারা কুিিারস্থদর োস্থর্ েহাবোস্থন র্াস্থক 
আর এ কারস্থণ তাস্থদরস্থক এজড়স্থয় আক্রমণ করা েম্ভব নয়, এমতাবোয় তাস্থদর হতো করা 
ববয। আর এ জবষয়জের বোপাস্থর উপস্থর মানব ঢাল েংক্রাি আস্থলাচনায় ইজিত কস্থর বলা 
হস্থয়স্থে। 

আর জকেু বেজি বারবার একই কর্া আওড়ান, ‘জনরীহ জনগণ’ এর পক্ষ জনস্থত জগস্থয়; 
এমনজক  খন তারা এেকল ‘জনরীহ জনগণ’ সদর বোপাস্থর েমূ্পণথ অজ্ঞ, এস্থক্ষস্থত্র বলস্থত হয় 
স  এেব পজিমা পজরভাষার এবং তাস্থদর জনয়জন্ত্রত জমজিয়ারই কুপ্রভাব, এোড়া আর জকেুই 
নয়।  

আর এই কুপ্রভাব এতোই মারাত্মক প থাস্থয় সপৌঁস্থে সগস্থে স   াস্থদর সর্স্থক আশা করা হয়জন, 
তারাও প থি এেব পজরভাষা বেবহার করস্থে,  া জকনা শরয়ী পজরভাষার োস্থর্ োংঘজষথক। 

কাজিররা আমাস্থদর োস্থর্  া কস্থরস্থে তাস্থদর োস্থর্ও তা করা আমাস্থদর জনে ববয- আর এই 
জ্ঞাস্থনর আস্থলাস্থক আমরা তাস্থদর  ুজি খেন করজে ও েজিক জবষয়জে স্পষ্টভাস্থব জাজনস্থয় জদজে, 
 ারা ‘জনরীহ জনগণ’ শব্দজে বারবার বেবহার করস্থেন। মহান আল্লাহ  তা’আলা আমাস্থদর এই 
কাস্থজর অনুমজত জদস্থয়স্থেন। আর এর প্রমাণ জহস্থেস্থব আমরা উস্থল্লখ করজে তাুঁর বাণীাঃ 

“আর  জদ সতামরা শাজি দাও (স্থতামাস্থদর শত্রুস্থদর, তাহস্থল তাওজহস্থদ জবশ্বােীরা শুস্থন 
রাখ), তাস্থদর সেভাস্থবই শাজি দাও, স ভাস্থব সতামরা জনপীজড়ত হস্থয়ে।” 

[েুরা আন নাহল, ১২৬] 

 



 

আরর জতজন আরও বস্থলন, 

“আর তাস্থদর উপর  খন জুলুম করা হয়, তারা প্রজতস্থশায সনয়। মস্থন্দর বদলা হল 
অনুরূপ মন্দ।”[েুরা আে শুরা, ৩৯-৪০] 

আর জ্ঞানী আস্থলম উলামাস্থদর মস্থযে  ারা উত্তম প্রজতস্থশাস্থযর ববযতার বোপাস্থর বস্থলস্থেন তারা 
হস্থলনাঃ 

ইমাম ইবন তাইজময়োহ রহাঃ বস্থলস্থেন,  

“জনিয়ই, উত্তম প্রজতস্থশায সনওয়া তাস্থদর অজযকার। তাস্থদর জস্থনে মস্থনাবল পুনস্থরাদ্ধার 
ও প্রজতস্থশায সনওয়ার জনে এেব ববয, তারপরও তারা চাইস্থল প্রজতস্থশায গ্রহণ নাও 
করস্থত পাস্থর  খন েবর করাই উত্তম।  

জকন্তু এো সকবল তখনই করা উজচৎ,  খন এ প্রজতস্থশায জজহাস্থদর অগ্রগজতস্থত ভূজমকা 
রাখস্থব না বা তাস্থদর (শত্রুস্থদর) অিস্থর ভয় বৃজদ্ধ করস্থব না ( াস্থত কস্থর তারা জবরত 
র্াস্থক) বা এমনই জকেু।  

জকন্তু একজে বড়েড় উত্তম প্রজতস্থশায  জদ তাস্থদরস্থক ঈমাস্থনর জদস্থক দাওয়াত সদওয়ার 
মাযেম হয় বা এস্থত কস্থর তাস্থদর আক্রমণ প্রজতহত করা  ায়, তাহস্থল এস্থক্ষস্থত্র, এই 
প্রজতস্থশায হদুদ (নবয শরয়ী শাজি) ও একজে (উপ ুি) শরীয়াহ-জভজত্তক জজহাদ জহস্থেস্থব 
গণে হস্থব।”  

[ইবন মুিজলহ কতৃথক বজণথত, ৬ষ্ঠ খে/২১৮] 

 

আর এর মাযেস্থম একো জবষয় স্পষ্টভাস্থব সবাো  ায় স ,  

 ারা ‘জনরীহ জনগণস্থদর হতো’ ইেুেজে সকান েীমাবদ্ধতা বা জনজদথষ্টকরণ োড়াই বারবার উস্থল্লখ 
করস্থেন, তারা মূলত রেুলুল্লাহ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম), তাুঁর োহাবী ও তাস্থদর 
উত্তরেূজরস্থদরই সদাষাস্থরাপ করস্থেন, তাস্থদর ভাষেমস্থত ‘জনরীহ জনগস্থণর হতোকারী’ জহস্থেস্থব।  

কারণ আল্লাহর রেুল (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম) আত-তাজয়স্থির  ুস্থদ্ধ কামান বেবহার 
কস্থরজেস্থলন, আর কামাস্থনর ববজশষ্টে হল এই স   খন সে সগালা জনস্থক্ষপ কস্থর তখন সে পার্থকে 
কস্থর না (স্থদাষী ও জনস্থদথাষ বেজিস্থদর মাস্থে)।  

আর রেুলুল্লাহ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম) বনু কুরাইজাহর ইহদীস্থদর মস্থযে  ারা বয়: 
েজন্ধকাস্থল সপৌঁস্থেজেল তাস্থদর েবাইস্থক হতো কস্থরজেস্থলন। 



 

“কুরাইজাহর জদন স  সকউই বয়াঃেজন্ধকাস্থল সপৌঁস্থেজেল, আস্থক হতো করা হস্থয়জেল।” এই 
হাজদেজের বোখোয় ইবন হা াম আল-মুহাল্লা সত বস্থলস্থেন,  

“এোই জেল োযারণ বোপার স  রেুলুল্লাহ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম) তাস্থদর 
মস্থযে অতোচারী শােক বা কৃষক বা বেবোয়ী বা বৃদ্ধ- একজনস্থকও জীজবত োস্থড়নজন 
আর এজে হল তাুঁর পক্ষ সর্স্থক একজে প্রজতজষ্ঠত ইজমা।’’[আল মুহাল্লা, ৭ম খে/২৯৯] 

ইমাম ইবন আল কাজয়েম (আল্লাহ  তাস্থক রহম করুন)  াদ-আল-মা’আদ এ বস্থলন,  

“এো জেল রেুলুল্লাহ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম) এর জদক জনস্থদথশনা স   জদ সকান 
সগাষ্ঠীর সলাকজস্থনর োস্থর্ তাুঁর চুজি র্াস্থক, আর তারা বা তাস্থদর জকেুেংখেক বেজি 
চুজি ভি কস্থর ও বাজকরা এস্থত েমর্থন জানায় ও খুশী হয়, তাহস্থল জতজন তাস্থদর েবার 
োস্থর্ই  ুদ্ধ করস্থবন আর তাস্থদর েবাইস্থক জবশ্বােঘাতক জহস্থেস্থব গণে করস্থবন স মনো 
জতজন বনু কুরাইজাহ, বনু আন নাের, বনু কাইনুকা ও মক্কাবােীর োস্থর্ কস্থরজেস্থলন।  

েুতরাং  ারা চুজি ভি কস্থর তাস্থদর বোপাস্থর রেুলুল্লাহ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম) 
এর েুন্নাহ জেল এোই।”  

আর জতজন আরও বস্থলন,  

“ইবন তাইজময়ো পূস্থবথর জিস্টানস্থদর োস্থর্  ুস্থদ্ধর িতওয়া জদস্থয়স্থেন  খন তারা 
মুেজলমস্থদর জবরুস্থদ্ধ  ুস্থদ্ধ তাস্থদর শত্রুস্থদর োহা ে কস্থরজেল, অর্থ ও অস্ত্র-শস্ত্র জদস্থয় 
েহায়তা করার মাযেস্থম।  

আর  জদও তারা আমাস্থদর জবরুস্থদ্ধ েরােজর লড়াই কস্থরজন বা  ুদ্ধ সঘাষণা কস্থরজন, 
জতজন সদস্থখজেস্থলন স  জিস্টানরা চুজি ভি কস্থরজেল স মন কস্থর কুরাইশরা রেুলুল্লাহ 
(েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম) এর োস্থর্ কৃত চুজি ভি কস্থরস্থে  খন তারা বনু বকর 
ইবন ওয়া’ইল সক সেেব সলাকস্থদর জবরুস্থদ্ধ  ুস্থদ্ধ োহা ে কস্থরজেল  াস্থদরস্থক 
মুেজলমরা চুজির অজযকার অনু ায়ী জনরাপত্তা জদজেল।” 

 

 

 

 

 

 



 

উপেংহারাঃ 

উপেংহাস্থর বলস্থত চাই, আমরা জাজন স  কুিিার পজিমারা – এবং জবস্থশষ কস্থর আস্থমজরকা- 
আিগাজনিান, জিজলজিন ও সচচজনয়ার জবরুস্থদ্ধ তাস্থদর কমথকােগুস্থলা নতুন কস্থর েজক্রয় করার 
জনে এেব ঘেনাবলীস্থক জনস্থজস্থদর স্বাস্থর্থ বেবহার করস্থব, প্রকৃত অপরাযী কারা তার পরওয়া না 
কস্থরই। আরা তারা সচষ্টা করস্থব জজহাদস্থক ও মুজাজহদস্থদর েমূস্থল ধ্বংে করার, জকন্তু তারা 
কখনই তা করস্থত পারস্থব না।  

তারা েন্ত্রাস্থের জবরুস্থদ্ধ  ুস্থদ্ধর নাস্থম তাস্থদর উপর আক্রমণ করস্থব, আিগাজনিাস্থন আমাস্থদর 
তাজলবাস্থনর ইেলামী ইমারাত এর মুেজলম ভাইস্থদর সদর জবরুস্থদ্ধ  ুদ্ধ সঘাষণা করস্থব। এই 
ইেলামী ইমারাত মুজাজহদস্থদর জনরাপত্তা জদস্থয়স্থে, োহা ে কস্থরস্থে, তাস্থদর জবজয়ী কস্থরস্থে  খন 
অনে েবাই তাস্থদর সর্স্থক মুখ জিজরস্থয় জনস্থয়স্থে; তারা পজিমাস্থদর োমস্থন মার্া নত কস্থরজন। 

আর একারস্থণ, এই মুজাজহদ রাষ্ট্রজেস্থক েবথাত্মক োহা ে েহস্থ াজগতা করা আমাস্থদর েকস্থলর 
কতথবে। 

মহান আল্লাহ  তা’আলা বস্থলন,  

“মুজমন পুরুষ ও মুজমন নারী এস্থক অপস্থরর আওজলয়া (োহা েকারী, েমর্থক, বনু্ধ, 
অজভভাবক)।” [আত তাওবাহ, ৭১] 

জতজন আরও বস্থলন,  

“আল জবর ও আত তাকওয়ায় (েৎকমথ, জনষ্ঠা ও আনুগস্থতে) সতামরা এস্থক অপরস্থক 
োহা ে কর…” [আল মাজয়দাহ, ২] 

আর তাস্থদর জান ও মাল জদস্থয়, পরামশথ জদস্থয়, প্রচার প্রোস্থরর মাযেস্থম, ও েহায়ক মতামত 
জদস্থয় োহা ে েহস্থ াজগতা করা, আর তাস্থদর ইজ্জত-আব্রু ও েম্মান রক্ষা করা, আর তাস্থদর 
জবজস্থয়র জনে, োহাস্থ ের জনে ও অেল র্াকার জনে দুআ করা আমাস্থদর কতথবে। 

আর স মনো আমরা বস্থলজে স  প্রজতজে মুেজলস্থমর জনে তাজলবাস্থনর ইেলামী ইমারাতস্থক 
োহা ে েহস্থ াজগতা করা িরজ, জিক সেভাস্থব প্রজতস্থবশী ও জনকেবতথী মুেজলম সদশগুস্থলার 
জনেও এই ইেলামী ইমারাতস্থক পজিমা কাজিরস্থদর জবরুস্থদ্ধ োহা ে-েহস্থ াজগতা করা িরজ। 

আর তাস্থদর বুো উজচৎ স , এই ইেলামী ইমারাস্থতর জবরুস্থদ্ধ লড়াই শুযুমাত্র িীন ইেলাস্থমর 
কারস্থণই করা হস্থে, তাই তাস্থদরস্থক োহা ে করস্থত বের্থ হওয়া আর কুিিারস্থদর জবজয়ী করা 
মূলত কুিিারস্থদর আউজলয়া জহস্থেস্থব গ্রহণ করা ও মুেজলমস্থদর জবরুস্থদ্ধ তাস্থদর োহা ে করারই 
নামাির। 

 



 

আল্লাহ তা’আলা বস্থলন, 

“সহ মুজমনগণ, ইয়াহূদী ও নাোরাস্থদরস্থক সতামরা বনু্ধরূস্থপ গ্রহণ কস্থরা না। তারা এস্থক 
অপস্থরর বনু্ধ আর সতামাস্থদর মস্থযে স  তাস্থদর োস্থর্ বনু্ধত্ব করস্থব, সে জনিয় তাস্থদরই 
একজন। জনিয় আল্লাহ  াজলম কওমস্থক জহদায়াত সদন না।” [আল-মাজয়দাহ, ৫১] 

জতজন আরও বস্থলন,  

“সহ ঈমানদারগণ, সতামরা আমার ও সতামাস্থদর শত্রুস্থদরস্থক (কাজির, মুশজরক ইতোজদ) 
বনু্ধরূস্থপ গ্রহণ কস্থর তাস্থদর প্রজত ভাস্থলাবাো প্রদশথন কস্থরা না….” [আল মুমতাজহনা, ১] 

মহান আল্লাহ  তা’আলা আরও বস্থলন,  

“ইবরাজহম ও তার োস্থর্  ারা জেল তাস্থদর মস্থযে সতামাস্থদর জনে রস্থয়স্থে উত্তম আদশথ। 
তারা  খন স্বীয় েম্প্রদায়স্থক বলজেল, ‘সতামাস্থদর োস্থর্ এবং আল্লাহর পজরবস্থতথ সতামরা 
 া জকেুর উপােনা কর তা হস্থত আমরা েম্পকথমুি। আমরা সতামাস্থদরস্থক অস্বীকার 
কজর;  

এবং উস্থরক হল আমাস্থদর- সতামাস্থদর মাস্থে শত্রুতা ও জবস্থিষ জচরকাস্থলর জনে; 
 তক্ষণ না সতামরা এক আল্লাহর প্রজত ঈমান আন।” [আল মুমতাজহনা, ৪] 

জতজন আরও বস্থলন,  

“তুজম পাস্থব না এমন জাজতস্থক  ারা আল্লাহ ও পরকাস্থলর প্রজত ঈমান আস্থন, বনু্ধত্ব 
করস্থত তার োস্থর্ স  আল্লাহ ও তাুঁর রােূস্থলর জবস্থরাযীতা কস্থর,  জদও তারা তাস্থদর 
জপতা, অর্বা পুত্র, অর্বা ভাই, অর্বা জ্ঞাজত-সগাষ্ঠী হয়।” [আল মুজাজদলাহ, ২২] 

মহান আল্লাহ  বস্থলন,  

“আর স্মরণ কর,  খন ইবরাহীম স্বীয় জপতা ও তার কওমস্থক বস্থলজেল, ‘সতামরা 
স গুস্থলার ইবাদাত কর, জনিয় আজম তাস্থদর সর্স্থক েম্পকথমুি। তস্থব (জতজন োড়া) জ জন 
আমাস্থক েৃজষ্ট কস্থরস্থেন। অতাঃপর জনিয় জতজন আমাস্থক শীঘ্রই জহদায়াত জদস্থবন।” 
[আজ-জুখরুি, ২৬-২৭] 

ইজতহাে ও মানবজাজত সকানজদন এেব কুিিার জাজতর পরাজয় ভুলস্থব না আর এেব সদস্থশর 
ও তাস্থদর জনগস্থণর জনে এজে এক অপমানজনক পরাজয় হস্থব, আর এই অপমাস্থনর কাজলমা 
ইজতহাে বোপী তাস্থদর উপর সলস্থগ র্াকস্থব। 

আর প্রজতস্থবজশ সদশগুস্থলার োবযান র্াকা উজচৎ তাস্থদর ভাইস্থদর হতাশ করার বোপাস্থর, তাস্থদর 
কখনই উজচৎ নয় তাস্থদর শত্রুস্থদর তাস্থদর উপর জয়লাভ করস্থত োহা ে করা আর তাস্থদর 
উজচৎ আল্লাহর আ াব,  ন্ত্রণাদায়ক শাজিস্থক ভয় করা।  



 

রােূল ملسو هيلع هللا ىلص বস্থলন,  

“এক মুেজলম অপর মুেজলস্থমর ভাই। সে না তাস্থক তোগ কস্থর, না তাস্থক পরাজজত 
কস্থর।” [েহীহ মুেজলস্থম বজণথত]  

আর মহান আল্লাহ  তা’আলা হাজদস্থে কুদেীস্থত বস্থলন, “স  সকউই আমার আউজলয়ার োস্থর্ 
শত্রুতা কস্থর, তাহস্থল আজম তাুঁর জবরুস্থদ্ধ  ুদ্ধ সঘাষণা করলাম।” [েহীহ আল-বুখারী সত বজণথত] 

জতজন বস্থলন,  

“স  সকউ এক মুজমন বান্দাস্থক অপদে অবোয় পায় জকন্তু েক্ষম হওয়া েস্থেও তাস্থক 
োহা ে কস্থর না, েবথশজিমান আল্লাহ  তা’আলা তাস্থক েমি েৃজষ্টকুস্থলর োমস্থন 
জকয়ামস্থতর জদন লাজিত করস্থবন।” 

[পাজকিানস্থক হুঁজশয়াজর] 

আর পাজকিানস্থক আমরা মস্থন কজরস্থয় জদস্থত চাই, ইেলাম ও মুেজলমস্থদর শত্রু আস্থমজরকার 
কাস্থে এর আত্মেমপথণ আর আস্থমজরকাস্থক জনস্থজস্থদর আকাশপর্ ও ভূজম বেবহাস্থরর অনুমজত 
সদওয়া হল জবস্থবক ও জবচার-বুজদ্ধ জববজজথত কাজ, কূেননজতক বা রাজননজতক সকান দৃজষ্টস্থকাণ 
সর্স্থকই জবস্থবচক কাজ নয়।  

কারণ এস্থত কস্থর আস্থমজরকাস্থক েুস্থ াগ কস্থর সদওয়া হস্থে সদস্থশর অভেিরীণ সগাপনীয় 
জবষয়গুস্থলা তদি করার এবং এখানকার পারমাণজবক চুজল্লগুস্থলা উনু্মি করার, স  চুজল্লগুস্থলা 
পজিমাস্থদর আতঙ্ক। িস্থল আস্থমজরকানরা এগুস্থলাস্থত ইহজদ আক্রমস্থণর েুস্থ াগ কস্থর জদস্থে 
স মনো পূস্থবথ ইরাজক পারমাণজবক চুজল্লর োস্থর্ করা হস্থয়জেল।  

আর জকভাস্থব পাজকিান জনস্থজস্থদর সেই শত্রু সর্স্থক জনরাপদ মস্থন করস্থে  ারা তাস্থদর জনে 
জবগত জদস্থন হমজকস্বরূপ জেল। আর আজম জবশ্বাে কজর স  পাজকিাস্থনর োযারণ বুজদ্ধমত্তা েম্পন্ন 
সলাক, এমনজক ঈমানদার সলাকস্থদর কর্া সতা বলাই বাহলে, তারা কখনও এো সমস্থন সনস্থব না 
আর কখনও তাস্থদর জবগত জদস্থনর শত্রুর জনে রািা েহজ কস্থর সদস্থব না। 

আমরা আল্লাহর কাস্থে প্রার্থনা কজর, জতজন স ন তাুঁর িীনস্থক জবজয়ী কস্থরন, তাুঁর কাজলমাস্থক 
েমুন্নত কস্থরন আর ইেলামস্থক, মুেজলমস্থদরস্থক ও মুজাজহদস্থদরস্থক শজিশালী কস্থরন, আর স ন 
আস্থমজরকা ও তার অনুোরীস্থদর এবং তাস্থদর োহা েকারীস্থদর লাজিত ও অপদে কস্থরন। 
জনিয়ই জতজন েবজকেুর উপর একক ক্ষমতাবান, এেব করস্থত জতজন অবশেই েক্ষম।  

আর আল্লাহ  আমাস্থদর নবী মুহাম্মাদ (েল্লাল্লাহ আলাইজহ ওয়া োল্লাম), তাুঁর পজরবার ও তাুঁর 
োহাবীস্থদর েকস্থলর উপর তাুঁর রহমত নাজজল কস্থরন। 

২৮/০৬/১৪২২ জহজজর। 



 

আল্লামা হামুদ জবন উক্কলা আশ-শুয়াইজব রহাঃ’র পজরচয় 
জতজন হস্থলন বানু খাজলদ সগাস্থত্রর আবু আবু্দল্লাহ হামুদ জবন আবু্দল্লাহ জবন উক্বলা জবন মুহাম্মাদ জবন আজল জবন 
উক্বলা আশ-শু’আইজব আল-খাজলজদ। তার জন্ম হয় ১৩৪৬ জহজজরস্থত (১৯২৫ জিস্টাব্দ)। ক্বােীম প্রস্থদস্থশর 
বুরাইদা জবভাস্থগর আশ-শাক্বক্বাহ শহস্থর। তারায় পড়াশুনায় হাস্থতখজড় হয় ৬ বের বয়স্থে। ১৩৫২ জহজজরস্থত 
(১৯৩১ জিস্টাব্দ) গুজেবেস্থির কারস্থন জতজন দৃজষ্টশজি হারান। 

তস্থব অন্ধত্ব তার ‘ইলম অজথস্থনর পস্থর্ বাযা হস্থত পাস্থর জন। জতজন শায়খ আবু্দল্লাহ জবন মুবারাক আল-উমাজরর 
অযীস্থনর কু্বরআস্থনর জহি  করা শুরু কস্থরন এবং ১৩ বের বয়স্থে েমূ্পণথ কু্বরআস্থনর জহি  েমাপ্ত কস্থরন।  

তস্থব জহি  ও তাজউজয়দ েমূ্পনথভাস্থব আত্মে করস্থত তার েময় লাস্থগ আস্থরা ২ বের। তার এই অজথস্থনর 
সপেস্থন তার জপতার গুরুত্বপূণথ অবদান জেল, জতজন েবেময় চাইস্থতন স  তার সেস্থল একজন ‘ইলম 
অস্থেষণকারী হস্থব - আল্লাহ তার উপর রহম করুন। 

কু্বরআন জহি  করার পর জতজন জকেজদন তার জপতাস্থক চাষাবাদ ও সখজুর বাগাস্থনর সদখাশুনায় োহা ে কস্থরন। 

১৩৬৭ জহজজরস্থত (১৯৪৬ জিস্টাব্দ) জপতার জনস্থদথশ অনু ায়ী ‘ইলম অজথস্থনর লস্থক্ষে জতজন জরয়াস্থদ আস্থেন। জতজন 
;ইলম জশক্ষা শুরু কস্থরন শায়খ আবু্দল লজতি জবন ইব্রাজহম আল আশ-শাইখ রাজহমাহল্লাহর অযীস্থন। এই মহান 
জশক্ষস্থকর অযীস্থনর জতজন আল-আজু্রজময়োহ, উেুল আে-োলাো, রাহজবয়াতু জিল িারাইদ এবং ক্বাওয়াইদ আল-
আরবা’আ েমূ্পণথ মুখে ও এর বোখোেমূহ আত্মে করা েম্পন্ন কস্থরন। 

অতাঃপর১৩৬৮ জহজজরস্থত (১৯৪৭ জিস্টাব্দ) জতজন শায়খ মুহাম্মাদ জবন ইব্রাজহম আল-আশ শায়খ রাজহমাহল্লাহর 
জশষেত্ব গ্রহন কস্থরন। এই মহান শায়স্থখর অযীস্থন জতজন প্রার্জমক ভাস্থব  াদ আল মুিাক্বাজন, জকতাবুত তাওজহদ, 
কাশিুশ শুবুহাত, আল ওয়াজেজতয়োহ (শায়খ আল-ইেলাম ইবনু তাইজময়োহ রাজহমাহল্লাহ), আল-আরবা’ঈন 
আন-নাওয়াউইয়োহ, আলজিয়াতু ইবন মাজলক, বুলুগু্বল মারাম অযোয়ন। শায়খ মুহাম্মাস্থদর রাজহমাহল্লাহ অজযস্থন 
েকল োত্রস্থকই বাযেতামূলকভাস্থব এই জকতাবগুস্থলা জশখস্থত হস্থতা। 

এগুস্থলার পর জতজন শায়খ মুহাম্মাস্থদর কাস্থে অযোয়ন কস্থরন আজক্বদা আত-তাহাউইয়োহ, আদ দুররাহ আল 
মুদাজনয়োহ, আজক্বদা আল-হামাউইয়োহ। শায়খ মুহাম্মাদ আলাদা ভাস্থব তাস্থক এই জকতাবগুস্থলার জশক্ষাদান 
কস্থরন। 

এোড়াও জতজন জশক্ষাগ্রহন কস্থরন জনস্থনাি উলামার অযীস্থন – 

জতজন আবু্দল আজ   জবন বাস্থ র রাজহমাহল্লাহ অযীস্থন তাওজহদ ও হাজদস্থের ‘ইলম অজথন কস্থরন। 

শায়খ মুহাম্মাদ আল আজমন আশ-শানজক্বজত রাজহমাহল্লাহ, শায়খ মুহাজেে আবু্দর রাহমান আল-আজিজক 
রাজহমাহল্লাহ, শায়খ আবু্দল আজ   জবন রাশীস্থদর রাজহমাহল্লাহ অযীস্থন জতজন জিক্বহ অযোয়ন কস্থরন, শায়খ 
আবু্দল্লাহ আল খুলাইজি, শায়খ হামাদ আল-জাজের, শায়খ োউদ জবন রাশুদ (জরয়াস্থদর ক্বাজ ), শায়খ ইব্রাজহম 
জবন েুলাইমান। 

এোড়াও ইউেুি উমার হােনাইন, আবু্দল লজতি োরহান, ইউেুি দাবা’ েহ জমশস্থরর জবজভন্ন আজলস্থমর কাস্থে 
আরবী বেকরন জশক্ষা কস্থরন 

১৩৭৬ জহজজরস্থত (১৯৫৫ জিস্টাব্দ) জতজন জকং োউদ ইউজনভাজেথজেস্থত জশক্ষক জন ুি হন। ১৩৭৭-১৪০৭ জহজজর 
প থি (১৯৫৬-১৯৮৫ জিস্টাব্দ) জতজন এই জবশ্বজবদোলস্থয় জশক্ষকতা কস্থরন।  



 

তারপর তাস্থক বাযেতামূলক অবেস্থর পািাস্থনা হয়। এই দীঘথ েময় জতজন ইউজনভাজেথজেস্থত তাওজহদ, জিক্বহ, 
িারাইদ, হাজদে, উেুল, বোকরনেহ জবজভন্ন জবষস্থয়র উপর জশক্ষাদান কস্থরন। এোড়া জতজন সবশ জকেু মাস্টােথ 
ও িক্টস্থরে জর্জেস্থের েুপারভাইজার জেস্থলন। 

তার অেংখে োস্থত্রর মস্থযে উস্থল্লখস্থ াগে কস্থয়কজস্থনর নাম হলাঃ 

আবু্দল আজ   আল-আশ শায়খ (স্থেৌজদ আরস্থবর বতথমান মুিজত), আবু্দল্লাহ জবন আবু্দল মুহজেন আত-তুজকথ 
প্রািন ইেলাম জবষয়ক মন্ত্রী,আবু্দল্লাহ জবন মুহাম্মাদ জবন ইব্রাজহম আল আশ-শায়খ প্রািন জবচার েংক্রাি মন্ত্রী, 
োজলহ আল-িাউ ান, গায়হাব আল গায়হাব, ক্বাজজ আবু্দর রাহমান জবন োজলহ আল-জাবর, ক্বাজজ আবু্দর 
রাহমান জবন আবু্দল্লাহ জবন আল-আজলান – প্রািন প্রযান ক্বাজজ ক্বাজেম প্রস্থদশ, েুলাইমান জবন মুহান্না – 
প্রািন প্রযান ক্বাজজ জরয়াদ, আবু্দল্লাহ আল-গু্বনাইমান 

এোড়া শায়খ  াস্থদর িক্টস্থরে জর্জেে জরজরজভউ কস্থরস্থেন তাস্থদর মস্থযে আস্থেন-  

আবু বাকর আল জা াইজর, রাজব জবন হাজদ আল-মািখাজল, মুহাম্মাদ জবন োজলহ আল-উোইজমন। 

শায়স্থখর েবস্থচস্থয় অিরি োত্র  ারা তার আদশথ ও মানহাজস্থক অজবকৃত ভাস্থব যারন কস্থরন তাস্থদর মস্থযে 
উস্থল্লখস্থ াগে হস্থলন – শায়খ েুলাইমান জবন নাজের আল-‘উলওয়ান, শায়খ আজল আল খুদাইর, শায়খ নাজের 
আল িাহাদ।  

 খন আিগাজনিাস্থন তাজলবান কতৃথক ইেলাজম ইমারাত প্রজতজষ্ঠত হয় তখন শায়খ হামুদ এবং তার দুই োত্র 
েুলাইমান আল-‘উলওয়ান এবং আজল আল-খুদাইর, মুল্লাহ উমার সক অজভনন্দন জাজনস্থয় জচজি সলস্থখন এবং 
মুল্লাহ উমারস্থক আজমরূল মু’জমজনন বস্থল েস্থম্বাযন কস্থরন।  

এোড়া োরা জবস্থশ্বর মুেজলমস্থদর জনে তাজলবানস্থক োহা ে করা বাযেতামূলক বস্থল জতজন একজে িস্থতায়া সদন। 
এোড়া ২০০১ এ  খন োরা জবশ্ব মুেজলমস্থদর জবরুস্থদ্ধ অোস্থমজরকার োস্থর্ সজাে বাযজেল তখন এই মহান 
জনভথীক শায়খ িস্থতায়া সদন স  আগ্রােী কাজির অোস্থমজরকার জবরুস্থদ্ধ তাজলবানস্থক এবং আিগাজনিাস্থনর 
মুহাজজরস্থদর েহায়তা করা েকল মুেজলম উম্মাহর জনে বাযেতামূলক।  

শায়খ হামুদ প্রকাস্থশে সেৌজদ শােকস্থগাষ্ঠীর কুির েম্পস্থকথ কর্া বলস্থতন। এই কারস্থন ৭৫ বের বয়স্থে এই অন্ধ 
বৃদ্ধস্থক কারারুদ্ধ করা হয়। 

শায়খ হামুদ জবন উক্বলা আশ-শুয়াইজব আস্থপাষহীন, জনভথীক এক নক্ষত্র, জমল্লাতু ইব্রাজহস্থমর জদস্থক আহবানকারী, 
মুশজরক ও কাজিরস্থদর উস্থপক্ষা কস্থর প্রকাস্থশে েতেস্থক সঘাষণাকারী - জ জন শায়খ আল-ইেলাম ইবনু 
তাইজময়োহ এবং ইমাম ওয়াল মুজাজেদ শায়খ মুহাম্মাদ জবন আবু্দল ওয়াহহাব ও উলামাস্থয় নাজস্থদর প্রকৃত 
উত্তরেূজর। 

এই মহান জশক্ষক ১৪২২ জহজজরর ৪ই জজলক্বদ (১৮ই জানুয়াজর, ২০০২) মৃতুেবরন কস্থরন। আল্লাহ তার উপর 
রহম করুন। 

সহ আল্লাহ আপজন শায়খ হামুদ জবন উক্বলা আশ-শুয়াইজবস্থক ক্ষমা কস্থর জদন, এবং আপনার রহমস্থতর চাুঁদস্থর 
তাুঁস্থক মুজড়স্থয় জদন, তার কবরস্থক আস্থলাজকত ও প্রশি কস্থর জদন।  

তার কবরস্থক জান্নাস্থতর বাগানগুস্থলার মস্থযে একজে বাগান বাজনস্থয় জদন, তাস্থক কবস্থরর আ াব সর্স্থক রক্ষা 
করুন, তাস্থক জবচার জদবস্থে মহা আতঙ্ক সর্স্থক রক্ষা করুন…আমীন। 


